Opleiding

De Startende Manager
8 Maanden
Voorheen maakte je onderdeel uit van een team, nu stuur je voor het
eerst een team aan. Je weet je soms nog geen raad met je nieuwe
verantwoordelijkheden. Hoe pak je je nieuwe rol het beste op? In deze
opleiding leer je alles over leidinggeven vanaf het begin. Wat is je positie
in de organisatie? Wat is je eigen leiderschapsstijl? Welke sturing en
motivatie heeft je team nodig? Hoe zorg je ervoor dat de beloofde
resultaten worden behaald? In de opleiding ligt het accent op jou: op
jezelf kennen en presenteren, op omgaan met feedback en op het
voorbeeld voor anderen zijn. Je verbetert je vaardigheden, verandert je
gedrag én je groeit zowel persoonlijk als in de rol van leidinggevende.

Resultaat
• Je geeft op een hoger niveau leiding aan je team
• Je kent je rol en positie in de organisatie en welke
verantwoordelijkheden hierbij passen
• Je beschikt over de juiste vaardigheden om je medewerkers te
motiveren
• Je kent je eigen communicatie- en leiderschapsstijl
• Je hebt dieper inzicht in waarom mensen doen zoals ze doen
• Je beschikt over concrete instrumenten om je team aan te sturen
• Je zet op effectieve wijze je tijd en energie in
• Je hebt je leidinggevende kwaliteiten verbeterd

Doelgroep
De opleiding De Startende Manager is geschikt voor iedereen
die de afgelopen maanden voor het eerst gestart is in een
leidinggevende functie of binnenkort gaat starten en zijn/haar
managementvaardigheden wil ontwikkelen.

Vooropleiding
ICM stelt geen specifieke eisen aan de vooropleiding.

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de ICMleeromgeving. Hier vul je een online intake in waarin je aangeeft wat
je leerdoelen, wensen en verwachtingen zijn. Je maakt daarmee
vooraf helder wat je wilt bereiken, voor jezelf en voor de docent.
Daarnaast bekijk je een aantal kennisvideo’s en lees je alvast een
aantal artikelen om je te oriënteren op actuele kwesties binnen het
vakgebied. Hierdoor start je optimaal voorbereid aan de opleiding.
In deze boeiende opleiding staan de theorie en de praktijk centraal.
De docent behandelt theorieën en processen op het gebied van
management en in de bijeenkomsten vertaal je dit naar je eigen
praktijksituatie. Je gaat aan de slag met een verscheidenheid aan
interessante en leerzame oefeningen, opdrachten en cases.
De opleiding bestaat uit twee modules. Deze twee verschillende
invalshoeken van management maken de opleiding veelzijdig. Mede
door interactieve discussies leer je veel van je medestudenten die
werken bij verschillende organisaties. Aan het einde van de opleiding
hou je onbeperkt toegang tot het materiaal op de ICM-leeromgeving.
De opleiding wordt verzorgd door een ervaren manager uit het
bedrijfsleven.

Programma
Module Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is leidinggeven?
Manager, leider of teamlid?
Leiderschapsvaardigheden
Rollen en verantwoordelijkheden
Teamontwikkeling
Organisatiestructuren, processen en veranderingen
Een visie op geld en financiën
Basis Personeelsmanagement
Timemanagement
Praktijksituaties en -voorbeelden

Module Communicatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht in eigen leiderschapsstijl
Effectieve communicatie
Omgaan met verschillende persoonlijkheden
Gesprekstechnieken
Onderhandelen en argumenteren
Omgaan met weerstand en conflicten
Motiveren en inspireren
Delegeren
Storytelling & Presenteren
Vergaderen

Studiemateriaal
ICM werkt met het meest actuele studiemateriaal en
toegang tot de ICM-leeromgeving.

Studievoorbereiding
Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 5 tot 7 uur
studievoorbereiding.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt De Startende Manager als avond-en als dagopleiding.
De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 16 lessen. De
dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en omvat 8 lessen. De gehele
opleiding duurt 8 maanden.

De opleiding De Startende Manager bij ICM biedt je de mogelijkheid
om het diploma te behalen:

In oktober 2019 en maart 2020 start de opleiding.

Tijdens iedere module schrijf je een praktijkopdracht. Indien je beide
opdrachten met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM De Startende Manager – diploma.

• De Startende Manager – diploma

Avondopleiding
Amsterdam – ma – di 1) Den Haag – ma – di 1)
Arnhem – ma – di

1)

Eindhoven – ma – di

1)

Enschede – ma – di 1)

Breda – ma – di 1)

Den Bosch – ma – di 1) Groningen – ma – di 1)

Maastricht – ma – di 1)
Rotterdam – ma – di 1)
Utrecht – ma – di 1)
Zwolle – ma – di 1)

Dagopleiding

Investering
De investering bedraagt € 2.195 en bestaat uit:
• Leskosten: € 1.595 (of 3 termijnen à 757)
• Materiaal: € 150 per module
• ICM-praktijkopdracht: € 150 per module
De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per

Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Utrecht – vr – za 1)

dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,

Arnhem – vr – za

Zwolle – vr – za

bekijk de website voor actuele informatie.

Breda – vr – za

1)

1)

Groningen – vr – za

1)

Rotterdam – vr – za

1)

1)

De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 20 personen

Vervolgopleiding
Middle Management

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdrachten, dan
kun je deze opdrachten tegen gereduceerd tarief herkansen.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/dsm
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

